
 
  



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

---------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 
๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 

  บัดนี้  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปี งบประมาณ 
พ.ศ.2564 และได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึง้แลว้ ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึง้ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ จึงประกาศผลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่       ธันวาคม  พ.ศ.2564 
 

 
 

(นายถวิล  กุญชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลทุ่งผึง้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้งที่เคารพทุกท่าน 
  

 ข้าพเจ้า นายถวิล กุญชร ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
พ.ศ.2564 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของต าบลทุ่งผึ้ง ที่ก าหนดไว้
ว่า 

 “โครงสร้างพื้นฐานดี  มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตระหนักการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 และได้ใช้วิสัยทัศน์ ดังกล่าวเป็นแนวทางในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ในรอบปีที่ผ่าน
มานั้น บัดนี้กระผมและคณะผู้บริหารได้บริหารราชการของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มาครบหนึ่งปีอีกครั้ง ซึ่งตามมาตรา 
๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. 
๒๕6๒ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย คณะผู้บริหารจึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และได้จัดท าเป็น
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ให้กับท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้งทุกท่าน เพ่ือได้ใช้ประกอบการแถลงผลงานในวันนี้ และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายใน
รอบปีที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
วิสัยทัศน์ 

 
“โครงสร้างพื้นฐานดี  มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตระหนักการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การไฟฟูา การวางผังเมือง 
 2. ส่งเสริมการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระดับ
ก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 3. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม ต าบลพ่ึงเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีอาชีพ
ท าการเกษตร การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยเน้นการด ารงชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจของชุมชนที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม และแก้ไขปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคมร่วมระดมความคิดเพ่ือเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การท่องเที่ยว มีความสมานฉันท์ การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการ
การก าจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ปุาชุมชน ปลูกปุาสองข้างถนน หมอกควัน และไฟปุา 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

จุดมุง่หมาย 
 1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม และการตลาด เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมและจัดการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการพัฒนาด้าน
ความคิด และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ก้าวทันระบบเทคโนโลยี 
 3. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรผู้ว่างงาน กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 4. พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึงกัน 
 6. ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 7. จัดท าและส่งเสริมชุมชนให้มีความน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
 9. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารและพัฒนาทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.3 การไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 การวางผังเมือง 
 

2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร -  
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และการปูองกันรักษา 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
  

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.2 การศึกษา 
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4 การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

5.1 การพัฒนาบุคลากร 
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 มีจ านวน 9 
โครงการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการที่ได้กันเงินไว้แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งฮ้าง 

สายไปป่าช้า 
496,506 - - 

2 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู 
ทุ่งหลวง สายบน บ้านแจ้คอน หมูท่ี่ 2 

445,400 - - 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 3 ซอย 4 (ซอยประปา) 

477,030 - - 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านหัวฝาย หมูท่ี่ 3 

685,200 - - 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งผึ้ง 
หมู่ที่ 4 

493,700 - - 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยู บ้านแม่ช่อฟูา หมู่ที่ 5 

283,700 - - 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านแจ้คอน หมูท่ี่ 6 

492,200 - - 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่สามคัคี หมู่ที่ 7 

493,700 - - 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่จอก
ฟูา หมู่ที่ 8 

493,700 - - 

 รวม 4,361,136 - - 
  
 1.2 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จ านวน 2 โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ โอนลด งบประมาณคงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งฮ้าง หมู่

ที่ 1 
498,700 496,506 2,194 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 3 (ซอย 9) 

493,700 477,030 16,670 

 รวม 992,400 973,536 18,864 
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2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
 2.1 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  2 โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปูองกันและ

ระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนการ
อพยพหนีไฟ 

20,000 19,985 15.00 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลทุ่งผึ้ง 

4,900 4,900 0.00- 

 รวม 24,900.00 24,885.00 15.00 

  
 2.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  6  โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 30,000.00 
2 โครงการปล่อยพันธุ์สตัว์น้ า ตามแหล่งน้ าธรรมชาต ิ 10,000.00 
3 โครงการจดัท าแนวกันไฟปูองกันไฟปุาและหมอกควัน 80,000.00 
4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปูองกันเด็กจมน้ า 30,000.00 
5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000.00 
6 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 20,000.00 
 รวม 270,000.00 
 
3. ด้านสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 40 โครงการ 
 3.1 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  21  โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
โอนลด เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ บาท 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,900,000 424,000 6,152,300 323,700 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000  2,194,000 206,000 
3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 36,000.00  36,000 0.00 
4 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 5,000.00  4,645.00 355.00 
5 โครงการอบรมครูและผู้ปกครองเด็ก

ปฐมวัย ด้านการปูองกันภยัต่างๆ 
13,000.00  12,960.00 40.00 

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรกัษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3,500.00  3,460.00 40.00 

7 โครงการหล่อเทียน แห่เทยีน และ
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

13,000.00  12,980.00 20.00 

8 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า 

10,000.00  9,984.00 16.00 

9 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 738,400.00  572,938.08 165,461.92 
 



 

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

49,550.00  48,590.00 960.00 

11 ค่าอาหารกลางวันส าหรับ ศพด. 441,000.00  287,360.00 153,640.00 
12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 1)ค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว) 

153,000.00  125,800.00 27,200.00 

13 อุดหนุนส่วนราชการ  
อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรยีน สพฐ. 
และ ศพด 

1,060,000.00  989,380.00 70,620.00 

14 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแจ้ห่ม 
โครงการจดังานรัฐพิธี ประจ าปี 2564 

15,000.00  15,000.00 0.00 

15 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแจ้ห่ม 
โครงการจดังานประเพณีบวงสรวง
สักการะเจ้าพ่อพญาค าลือ ประจ าปี 
2563 

50,000.00  50,000.00 0.00 

16 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแจ้ห่ม 
โครงการสนับสนุนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 
2564 

20,000.00  17,500.00 2,500.00 

17 โครงการบริหารจัดการขยะของ อบจ. 30,000.00  30,000.00 0.00 
18 โครงการอบรมด้านสุขอนามัยแก่

ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ประกอบการอาหารกลางวัน 

6,400.00  6,240.00 160.00 
 

19 โครงการท้องถิ่นรักษ์การอ่าน 3,400.00  2,730.00 670.00 
20 โครงการวัดประชารัฐ ด้วยวิถีสัปปายะ 

5ส. 
5,000.00  3,565.00 1,435.00 

21 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000.00  122,278.50 277,721.50 
 รวม 12,512,250.00 424,000.00 10,697,710.50 1,390,539.42 
      

  
  

3.2 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จ านวน  4  โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
1 โครงการจดักิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 5,000.00 
2 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล 5,000.00 
3 โครงการประชุมจดัท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 10,000.00 
4 โครงการจดักิจกรรมวัน อปพร. 10,000.00 
 รวม 30,000.00 
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3.3 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  16  โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
โอนลด คงเหลือ 

1 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ ความปลอดภัยทางถนน 20,000.00   
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้พิการ 10,000.00   
3 โครงการส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลทุ่งผึ้ง 10,000.00   
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี

ศักดิ์ศรี" 
10,000.00   

5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 140,000.00 35,000.00 105,000.00 
6 โครงการจดักิจกรรมงานประเพณลีอยกระทง 39,700.00  39,700.00 
7 โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหมเ่มอืง รดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ 140,000.00 121,000.00 19,000.00 
8 โครงการอบรมและศึกษาดูงานดา้นประกันคณุภาพการศึกษา 

ส าหรับเด็กปฐมวยั ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
40,000.00 40,000.00 0.00 

9 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์และตา้นยาเสพติด 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

150,000.00 150,000.00 0.00 

10 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายประชาชน 10,000.00  10,000.00 
11 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 5,000.00  5,000.00 
12 โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ 20,000) 160,000.00  160,000.00 
13 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 10,000.00  10,000.00 
14 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  
20,000.00  20,000.00 

15 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ฝึกซ้อมแผนอาสาสมคัรปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพ า.) 

30,000.00  30,000.00 

16 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ “หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น” 

50,000.00  50,000.00 

 รวม 844,700.00 346,000.00 448,700.00 
 

 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 
3 โครงการ 
 4.1 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 อุดหนุนโครงการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครล าปาง 10,000.00 10,000.00 - 
2 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนต าบลทุ่งผึ้ง 20,000.00 6,390.00 13,610.00 
 รวม 30,000.00 16,390.00 13,610.00 

 
 

 4.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 20,000.00 - 20,000 
 รวม 20,000.00 - 20,000.00 
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5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 
จ านวน 4 โครงการ 
 
 5.1 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  2  โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ 
1 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิก

สภา พนักงาน และพนักงานจ้าง 
20,000.00 10,685.00 9,315.00 

2 โครงการจดัท าปฏิทินสวัสดีปีใหมพ่ร้อมประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษ ี

50,000.00 40,800.00 9,200.00 

 รวม 70,000.00 51,485.00 18,515.00 
 
 5.2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง 20,000.00 
2 โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 60,000.00 
 รวม 80,000.00 
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สรุป รายรับ-รายจ่ายสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายรับ 
 หมวดภาษีอากร 
  ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง          6,005.84 
  ภาษีปูาย            9,420.00 
    รวม หมวดภาษีอากร         15,425.84  
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา              552.90 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร            1,104.00 
  ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                     112,080.00 
  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                           3,000.00 
  ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ                   220.00 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า                0.00  
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                     270.00 
  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ         64,900.00 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                        0.00  
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น    0.00 
  ค่าปรับการผิดสัญญา        0.00 
  ค่าปรับอ่ืนๆ         0.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           0.00 
  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ             0.00 
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                   200.00 
    รวม หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  182,326.90 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  ดอกเบี้ย                 69,839.37 
    รวม หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    69,839.37 
 หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
  เงินช่วยเหลือจากการประปา                        0.00 
  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์             119,500.00  
    รวม หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์         119,500.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
  เงินที่มีผู้อุทิศให้        3,888.00 
  ค่าขายแบบแปลน       72,500.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ                  6,941.00 
    รวม หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     83,329.00  
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 หมวดรายได้จากทุน 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน        0.00 
  รายได้จากทุนอ่ืนๆ        0.00 
    รวม หมวดรายได้จากทุน      0.00 
  หมวดภาษีจัดสรร 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์             472,351.52 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ            9,568,286.84 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ 1 ใน 9           1,868,875.77 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                    47,158.32 
  ภาษสีรรพสามิต               3,266,391.84 
  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้                        0.00 
  ค่าภาคหลวงแร่                 358,396.49 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                  18,036.06 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      125,880.00 
    รวม หมวดภาษีจัดสรร          15,725,376.84  

  
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  15,108,439.30 
   รวม หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    15,108,439.30 
         
 
   รวมรายรับ                 31,304,237.25 

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
   
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ        
  การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์ ศพด. แม่ช่อฟูา         28,800.00 
  โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัว U เหมืองหลวง  บ้านทุ่งผึ้ง    1,213,600.00 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2                       
  ลป.ถ. 10-088 (ซอยข้างบ้านนายเหน่ง พรมดิษฐ์)       813,000.00
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6          427,000.00 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4        
  ลป.ถ. 10-016 (สายไปเสี้ยวบ้าน)         498,000.00 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1     
  ลป.ถ. 10-073 (ทางไปบ้านแม่ช่อฟูา)       491,000.00 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (ทางเข้าซอย 9)       491,000.00 
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  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 บ้านหัวฝาย     2,160,000.00 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าในหมู่บ้าน แม่จอกฟูา หมู่ที่ 8  1,878,888.00 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 1 ประปา) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3     880,000.00 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าซุ้ม บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4            2,400,000.00 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลุ่มวัด บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6   1,225,000.00 
  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6-บ้านทุ่งฮ้าง  4,419,000.00 
  โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4  1,324,000.00 
   
   รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ          18,249,288.00 
 
 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว ้     37,000,000.00 
รายรับจริง             31,304,237.25 
รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ                   5,695,762.75 
 
 
รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ 
 หมวดเงินเดือน  (ฝุายการเมือง)            2,132,811.59 
 หมวดเงินเดือน  (ฝุายประจ า)                 7,397,500.23 
 หมวดค่าตอบแทน                  803,940.50 
 หมวดค่าใช้สอย              1,508,503.26 
 หมวดค่าวัสดุ              1,410,784.28 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค                  231,398.53 
 หมวดเงินอุดหนุน             1,385,011.27 
 หมวดค่าครุภัณฑ์                      385,040.00 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                    0.00 
 งบกลาง              9,635,886.94
  
  รวมรายจ่ายจริง           24,890,876.60 
 
รายการกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   626,859.50  
 หมวดรายจ่ายอื่น            19,000.00 
 หมวดค่าใช้สอย             88,000.00 
 หมวดครุภัณฑ์           228,600.00  
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง                4,361,136.00  
 
 
              



 

12 
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง                6,413,360.65 
เงินสะสม                  5,451,356.56 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ร้อยละ 15 ของ รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง               962,004.09 
 
 
เงินสะสมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564                64,320,562.43 
เงินทุนส ารองคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564                      8,749,599.33 
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้ได้               2,643,356.39 
 
  ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้จัดให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ได้แก่การ
จัดให้ประชาชนและชุมชน เข้าร่วมประชุม ประชาคมการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเสนอแนะปัญหาและความต้อง 
ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาและในการตรวจสอบการท างาน จัดให้ตัวแทนของชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน            
เป็นกรรมการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา กรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น 

  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นจริงทุก
ประการ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น และส าคัญที่สุดเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
                                                           

(นายถวิล  กุญชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 


